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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΦΛΩΡΙΝΑ, 08/09/2016                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                      
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                Αρ. Πρωτ.: 5536 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Ταχ.∆ιευθ.: Σιδηροδροµικού Σταθµού 8 
Ταχ.Κώδικας: 53100 
Πληροφορίες: Χ. Ζιώτα  Π. Χρυσοστόµου 
Τηλέφωνο: 2385028206 
FAX: 2385028231 
E-mail: efaflo@culture.gr  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» 

 
Έχοντας υ̟όψη: 
 

1) Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.1991) για τον τρό̟ο εκτέλεσης 
αρχαιολογικών έργων. 

2) Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/23.3.1992) «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και ̟ροσω̟ικού της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

3) Το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την ε̟ιλογή ̟ροσω̟ικού 
και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» ό̟ως ισχύει µε τον Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009) 
«Αναµόρφωση συστήµατος ̟ροσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» και µε το 
άρθρο 26, ̟αρ. 11 του Ν. 4325/11-05-2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – 
Κατα̟ολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 
Α̟οκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

4) Το άρθρο 6 ̟αρ.1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/30.6.2000) «Θέµατα ̟ροετοιµασίας των 
Ολυµ̟ιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». 

5) Το άρθρο 19 ̟αρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέµατα Ολυµ̟ιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυµ̟ιακής 
& άλλες διατάξεις». 

6) Το άρθρο 1 ̟αρ. 2 ̟ερ. η του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009) «Αναµόρφωση 
συστήµατος ̟ροσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις», ό̟ως ισχύει. 

7) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

8) Το άρθρο 42, ̟αρ. 4 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010) «Ενίσχυση και ανά̟τυξη της 
κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», το ο̟οίο αντικαθιστά την ̟αρ. 2 του αρθ. 10 
του Π.∆. 99/1992, αναφορικά µε τη διαδικασία ε̟ιλογής ̟ροσω̟ικού α̟ό τους 
Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ̟ηρεσιών του ΥΠΠΟΤ.  
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9) Το άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 αναφορικά µε την ε̟έκταση των εβδοµαδιαίων ωρών 
εργασίας των µονίµων υ̟αλλήλων και του ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθµού και λοι̟ών Ν.Π.∆.∆. και όσων 
κατηγοριών ̟ροσω̟ικού υ̟ηρεσιών και φορέων του δηµοσίου τοµέα ακολουθούν το ωράριο 
αυτών. 

10) Το άρθρο 1, ̟αρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) «Ε̟είγουσες ρυθµίσεις ̟ου 
αφορούν την εφαρµογή του µεσο̟ρόθεσµου ̟λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-
2015». 

11) Το άρθρο 40, ̟αρ. 3 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012) «Αντιµετώ̟ιση της βίας στα 
γή̟εδα, το ντό̟ινγκ, των ̟ροσυνεννοηµένων αγώνων και λοι̟ές διατάξεις». 

12) Τις διατάξεις του Ν. 4057/14-3-2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 
Πολιτικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Νοµικών Προσώ̟ων ∆ηµοσίου ∆ικαίου». 

13) Το άρθρο 2 ̟αρ.1 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/Α/9.4.2013) «Αρχή ∆ιασφάλισης και Ποιότητας 
στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκ̟αίδευση». 

14) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «∆ιοικητικές 
Α̟λουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα – Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοι̟ές ρυθµίσεις. 

15) Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη 
εξυ̟ηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες ε̟είγουσες διατάξεις 
εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» 

16) Το Π.∆ 635/1985 (ΦΕΚ 232/Α/31.12.1985) ̟ου αναφέρεται στην ε̟έκταση των διατάξεων 
του Π.∆ 74/1985 και στις λοι̟ές ειδικές ̟εριφερειακές υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου 
Πολιτισµού. 

17) Το Π.∆ 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.8.1988) ̟ερί «Κωδικο̟οίησης σε ενιαίο κείµενο των 
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας ̟ου αφορούν το ̟ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του ∆ηµοσίου». 

18) Το Π.∆ 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24.3.1992) για τη µελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει 
έργων. 

19) Το Π.∆ 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19.7.2004) Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα. 

20) Το Π.∆ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) για τον Οργανισµό του ΥΠΠΟΑ, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α / 237 / 31 - 10 - 2014) και 
ισχύει. 

21) Την υ̟’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ 
/2891/Β/29.10.2014) Υ̟ουργική Α̟όφαση ̟ερί "Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Υ̟ουργού 
Πολιτισµού και Αθλητισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες και 
στα ∆ηµόσια Μουσεία Αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κλήρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ∆/νσης 
Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων  του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε την αρ. ΥΠΠΟΑ/ 
Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/14.11.2014 α̟όφαση (ΦΕΚ 3114/Β/ 
20.11.2014 

22) Το Π.∆. 73/23-9-2015 «∆ιορισµός Αντι̟ροέδρου της Κυβέρνησης, Υ̟ουργών, Ανα̟ληρωτών 
Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών». 

23) Την µε αριθ. ̟ρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ15/οι.8342/01.04.2014 (Α∆Α:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) εγκύκλιο του 
Υ̟ουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ̟ερί 
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«Κατάργησης της υ̟οχρέωσης υ̟οβολής ̟ρωτοτύ̟ων ή ε̟ικυρωµένων αντιγράφων 
εγγράφων».  

24) Τις ̟ιστώσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. 
25)  Την αρ. ̟ρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/130893/12584/11206/8940/19-04-

2016  Υ̟ουργική Α̟όφαση για έγκριση ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού, µε σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, σε έργα µε χρηµατοδότηση της ∆ΕΗ ΑΕ σε Υ̟ηρεσίες 
του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 
 

        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

           Την ̟ρόσληψη του ̟αρακάτω ειδικευµένου ̟ροσω̟ικού, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού 
 δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των σωστικών ανασκαφών «ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 400 θέσεις 

Εργαστηριακοί χώροι ΕΦΑ 

Φλώρινας και Ορυχείο 

Πεδίου Αµυνταίου,  έως 2 

µήνες 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν την αίτηση και να την υ̟οβάλουν 

µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτο̟ροσώ̟ως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο α̟ό 

αυτούς ̟ρόσω̟ο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υ̟ογραφή τους θεωρηµένη α̟ό 

δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη ε̟ιστολή, στα γραφεία της υ̟ηρεσίας µας 

στην ακόλουθη διεύθυνση: Σιδηροδροµικού Σταθµού 8 53100 Φλώρινα,  (τηλ. ε̟ικοινωνίας: 

23850 28206), εντός ̟ροθεσµίας ̟έντε (5) εργασίµων ηµερών  ̟ου αρχίζει α̟ό την ε̟οµένη 

της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της 

ανακοίνωσης στον ̟ίνακα ανακοινώσεων της Υ̟ηρεσίας  α̟ό 09 /09/2016  έως 15 /09/2016  

(09:00 έως τις 14:00).  

Στην ̟ερί̟τωση α̟οστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων 

κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία ̟ου φέρει ο φάκελος α̟οστολής, ο ο̟οίος µετά την 

α̟οσφράγισή του ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση των υ̟οψηφίων. 
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Οι υ̟οψήφιοι ̟ου α̟οστέλλουν την αίτησή τους ταχυδροµικά υ̟οχρεούνται να 

ενηµερώνουν την Υ̟ηρεσία για την α̟οστολή της αίτησής τους µε τηλεοµοιοτυ̟ία ή µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εντός της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων.  

       Κάθε υ̟οψήφιος δικαιούται να υ̟οβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο 

κατηγορίας ̟ροσω̟ικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών ̟ροσω̟ικού σε µία 

ή ̟ερισσότερες αιτήσεις συνε̟άγεται αυτοδικαίως σε κάθε ̟ερί̟τωση ακύρωση όλων των 

αιτήσεων και α̟οκλεισµό του υ̟οψηφίου α̟ό την ̟εραιτέρω διαδικασία.  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υ̟οψήφιοι όλων των ειδικοτήτων ̟ρέ̟ει : 

α) Να είναι Έλληνες ̟ολίτες ή ̟ολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υ̟οψήφιο χωρίς ελληνική 

ιθαγένεια, ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει να α̟οδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθµό 

ε̟αρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, α̟αιτείται Πιστο̟οιητικό 

Ελληνοµάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 ̟αρ. 1) ̟ου χορηγείται α̟ό το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Πα̟ανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) 

Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω 

ε̟ι̟έδων: 

Α ή Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο:  Για την Κατηγορία Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (Υ.Ε.). 

Β ή Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο:  Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης (∆.Ε.) µη 

∆ιοικητικού Προσω̟ικού ή και εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού.  

Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο:  Για τις Κατηγορίες Πανε̟ιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκ̟αίδευσης (Τ.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσω̟ικού και για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας 

Εκ̟αίδευσης (∆.Ε.) ∆ιοικητικού Προσω̟ικού. 

∆ ή Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο:  Για τις Κατηγορίες Πανε̟ιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκ̟αίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού Προσω̟ικού. 

 

Το ανωτέρω Πιστο̟οιητικό Ελληνοµάθειας δεν χρειάζεται να ̟ροσκοµίζουν οι 

οµογενείς και αλλογενείς, οι ο̟οίοι ̟αρακολουθούν ή έχουν ̟αρακολουθήσει ̟ρογράµµατα 

ή µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωµένου ελληνικού εκ̟αιδευτικού 

συστήµατος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Ε̟ίσης α̟οδεικνύεται µε αντίστοιχο ̟ιστο̟οιητικό του Σχολείου της Ελληνικής 

Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανε̟ιστηµιού̟ολη, 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το ο̟οίο χορηγείται ύστερα α̟ό σχετική 

εξέταση του υ̟οψηφίου ή α̟ό άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. ∆εν α̟αιτείται η 

α̟όδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοη̟ειρώτες, Κύ̟ριους Οµογενείς και 
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Οµογενείς αλλοδα̟ούς ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό την Κωνσταντινού̟ολη και α̟ό τα νησιά 

Ίµβρο και Τένεδο. 

β) Να έχουν ηλικία α̟ό 18 έως 65 ετών. 

γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας ̟ου ε̟ιλέγουν. 

δ) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ̟αλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υ̟οδικία, 

δικαστική συµ̟αράσταση) µε την ε̟ιφύλαξη της ε̟όµενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι 

υ̟οψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου ̟ροσω̟ικού υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι έχουν 

εκτίσει την ̟οινή ή τα µέτρα ασφαλείας ̟ου τους έχουν ε̟ιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν 

α̟ολυθεί υ̟ό όρους (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 ̟αρ. 6). 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  ΥΕ 

Ως βαθµολογούµενη εµ̟ειρία για την κατηγορία ΥΕ νοείται η α̟ασχόληση µε σχέση 

εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση ε̟αγγέλµατος σε 

καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ̟ρος ̟λήρωση θέσης. 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 

- Α̟ολυτήριος τίτλος υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για 

υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 

α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής. 

- Α̟οδεδειγµένη Εµ̟ειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφής µε το αντικείµενο της 

̟ροκηρυσσόµενης θέσης (αφορά στο 60% των ̟ροκηρυσσόµενων θέσεων εφόσον βεβαίως 

υ̟άρξουν και υ̟οψήφιοι µε εξειδίκευση χωρίς εµ̟ειρία). 

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε το ̟ροσόν του α̟ολυτηρίου τίτλου 

υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης, µ̟ορούν να ε̟ιλεγούν και υ̟οψήφιοι χωρίς τίτλους σ̟ουδών, 

αλλά µε συναφή εµ̟ειρία. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η διαδικασία της ̟ρόσληψης είναι η ̟ροβλε̟όµενη στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 
σε συνδυασµό µε το Π.∆. 99/1992 και το άρθρο 1 ̟αρ. 2 εδάφιο η του Ν.3812/28-12-2009, 
ό̟ως ισχύουν.  
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Λόγω των υψηλών α̟αιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, 
αναστήλωσης, α̟οκατάστασης, συντήρησης και διαµόρφωσης Μνηµείων Αρχαιολογικών 
χώρων και των εκτελούµενων Έργων Μουσείων µε ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό και µε τεχνίτες, 
θα εφαρµοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη µοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 
2190/1994, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

Ειδικότερα οι υ̟οψήφιοι ̟ου διαθέτουν τα α̟αιτούµενα τυ̟ικά ̟ροσόντα, 
κατατάσσονται µε φθίνουσα σειρά µορίων, κατά ειδικότητα, σε δύο ̟ίνακες (άνω των 6 
µηνών - 60% και κάτω των 6 µηνών – 40%), µε βάση τόσο την βαθµολογία ̟ου 
συγκεντρώνουν στα βαθµολογούµενα κριτήρια όσο και µε τις ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις:  

• Το 60% των ̟ροκηρυσσόµενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία  

̟ροσω̟ικού εκτός των ∆Ε Εργατοτεχνιτών, ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών και ΥΕ Εργατών, θα 

καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιους ̟ου έχουν εξειδικευµένη και συναφή εµ̟ειρία µε την 

̟ροκηρυσσόµενη θέση και το 40% θα καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιους χωρίς εµ̟ειρία.  

• Για τις κατηγορίες ∆Ε Εργατοτεχνιτών και ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών το 60% των 
̟ροκηρυσσόµενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ̟ροσω̟ικού, θα καλυφθεί α̟ό 
υ̟οψήφιους ̟ου έχουν εξειδικευµένη και συναφή εµ̟ειρία µε την ̟ροκηρυσσόµενη θέση και 
το 40% θα καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιους χωρίς εµ̟ειρία αλλά µε εξειδίκευση η ο̟οία ̟ρέ̟ει 
α̟αραίτητα να ̟ροκύ̟τει α̟ό τον αντίστοιχο τίτλο σ̟ουδών (̟.χ. εξειδικευµένο τίτλο 
κατέχουν οι α̟όφοιτοι της σχολής Μαρµαροτεχνιτών Πανόρµου Τήνου) 
  

• Για όλες τις ειδικότητες ισχύει ότι:  
- σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι θέσεις της ̟οσόστωσης 60% δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε 

εµ̟ειρία τότε οι υ̟ολει̟όµενες θέσεις θα καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους χωρίς αυτή.  
- σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι θέσεις της ̟οσόστωσης 40% δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους χωρίς 

εµ̟ειρία τότε οι υ̟ολει̟όµενες θέσεις θα καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε αυτή. 

• Για την κατανοµή των ̟ροκηρυσσόµενων θέσεων λαµβάνεται υ̟όψη ότι, για 
κλάσµα µισής µονάδας και ̟άνω διατίθεται µια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εµ̟ειρία. 

• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 4049/2012 

• Σε ̟ερί̟τωση υλο̟οίησης ̟ρογραµµάτων ή έργων ̟ου δε χρηµατοδοτούνται ή 

ε̟ιδοτούνται α̟ό ∆ιεθνείς Οργανισµούς οι συµβάσεις εργασίας α̟αγορεύεται να 

υ̟ερβαίνουν τα 5 έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της α̟ασχόλησης.  

• Για τον υ̟ολογισµό της χρονικής διάρκειας των 5 ετών δε λαµβάνεται υ̟όψη  

ο̟οιαδή̟οτε ̟ροϋφισταµένη έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4049/2012 α̟ασχόληση. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

Για την κατηγορία ΥΕ: 

α. η συναφής εµ̟ειρία µε την ̟ροκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε ε̟τά (7) µονάδες ανά 
µήνα και για συνολική εµ̟ειρία µέχρι 84 µήνες.  
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β. ο αριθµός των ανήλικων τέκνων βαθµολογείται µε εκατό (100) µονάδες για καθένα α̟ό τα 
δύο ̟ρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) µονάδες για κάθε ένα α̟ό τα ε̟όµενα ανήλικα 
τέκνα. 
γ. ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάµηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά βαθµολογείται µε 
̟ενήντα (50) µονάδες. 
δ. αν ο υ̟οψήφιος είναι τέκνο ̟ολύτεκνης οικογένειας  βαθµολογείται µε τριακόσιες (300) 
µονάδες. 
ε. η ηλικία των υ̟οψηφίων βαθµολογείται ως εξής:   
Για ηλικία έως 24 ετών – ̟ενήντα (50) µονάδες. 
Για ηλικία άνω των 24 ετών και έως 30 ετών – εβδοµήντα ̟έντε (75) µονάδες. 

Για ηλικία άνω των 30 ετών – µηδέν (0) µονάδες. 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υ̟οψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν υ̟οχρεωτικά: 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σ̟ουδών τους και των βαθµολογούµενων τίτλων τους, 

συγκεκριµένα, τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται σύµφωνα µε τα ειδικά ̟ροσόντα ό̟ως 

αναφέρονται και στην ̟αρούσα ̟ροκήρυξη ̟ρόσληψης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι τίτλοι έχουν 

εκδοθεί στην αλλοδα̟ή να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση. 

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 

γ) Υ̟εύθυνη  ∆ήλωση (άρθρο 8 ̟αρ. 4 Ν. 1599/1986) 

«Η ακρίβεια των στοιχείων ̟ου αναφέρονται  στην υ̟εύθυνη δήλωση µ̟ορεί να ελεγχθεί µε 

βάση το αρχείο άλλων υ̟ηρεσιών» 

[Με ατοµική  ευθύνη του υ̟οψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό 

τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Ό̟οιος εν γνώσει του 

δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α̟οκρύ̟τει τα αληθινά µε έγγραφη υ̟εύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Ε̟ίσης εάν ο 

υ̟αίτιος αυτών των ̟ράξεων σκό̟ευε να ̟ροσ̟ορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

̟εριουσιακό όφελος βλά̟τοντας τρίτον ή σκό̟ευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε 

κάθειρξη µέχρι 10 ετών»,]  

   δηλώνουν ότι: 

 1. Με ατοµική  ευθύνη του υ̟οψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται 

α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Ό̟οιος εν γνώσει του 

δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α̟οκρύ̟τει τα αληθινά µε έγγραφη υ̟εύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Ε̟ίσης εάν ο 

υ̟αίτιος αυτών των ̟ράξεων σκό̟ευε να ̟ροσ̟ορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

̟εριουσιακό όφελος βλά̟τοντας τρίτον ή σκό̟ευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε 

κάθειρξη µέχρι 10 ετών»,]  
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   δηλώνουν ότι: 

 1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα α̟αιτούµενα 

̟ροσόντα για την ̟ροκηρυσσόµενη θέση, ό̟ως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και 

αναγράφονται στην υ̟οβαλλόµενη αίτηση. Σε ̟ερί̟τωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα 

έχει τις συνέ̟ειες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

     2. Έχει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία ε̟ιλογής καθότι δεν έχει (µε την ε̟ιφύλαξη 

της ε̟όµενης ̟αραγράφου) κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ̟αλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε 

το ο̟οίο δεν µ̟ορεί να ε̟ιλεγεί ό̟οιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε 

ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για κλο̟ή, υ̟εξαίρεση (κοινή και στην υ̟ηρεσία), α̟άτη, εκβίαση, 

̟λαστογραφία, α̟ιστία δικηγόρου, δωροδοκία, κατα̟ίεση, α̟ιστία ̟ερί την υ̟ηρεσία, 

̟αράβαση καθήκοντος καθ' υ̟οτρο̟ή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για ο̟οιοδή̟οτε 

έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

β) είναι υ̟όδικος και έχει ̟αρα̟εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για 

̟ληµµέληµα της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης, έστω και αν το αδίκηµα ̟αραγράφηκε, γ) έχει, 

λόγω καταδίκης, στερηθεί τα ̟ολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 

αυτή, δ) τελεί υ̟ό δικαστική συµ̟αράσταση. 

     3. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης του κωλύµατος της ̟αρα̟άνω ̟αραγράφου και ̟ροκειµένου για 

θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου ̟ροσω̟ικού, εξαιρούνται α̟ό το κώλυµα όσοι έχουν  

εκτίσει την ̟οινή  ή  έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας ̟ου του έχουν ε̟ιβληθεί ή  έχουν 

α̟ολυθεί υ̟ό όρους (άρθρ. 4 ̟αρ. 6 Ν. 2207/1994).  

δ)  Για την α̟όδειξη   της εξειδικευµένης  εµ̟ειρίας α̟αιτείται  η ̟ροσκόµιση: 

Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η 

διάρκεια της ασφάλισης και 

• Υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψηφίου, χωριστή α̟ό την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986, στην ο̟οία να δηλώνονται ε̟ακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµ̟ειρίας του 

καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού ̟ροσώ̟ου ή της ε̟ωνυµίας της ε̟ιχείρησης, 

αν ̟ρόκειται για νοµικό ̟ρόσω̟ο. 

• Οι µισθωτοί του δηµοσίου µ̟ορούν, εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του 

ασφαλιστικού φορέα και της υ̟εύθυνης δήλωσης, να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου 

φορέα του δηµοσίου τοµέα α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει το είδος, η χρονική διάρκεια, η 

ειδικότητα ̟ρόσληψης, το αντικείµενο α̟ασχόλησης και ο αριθµός των ηµεροµισθίων. 

• Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν και βεβαίωση του 

εργοδότη α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η ειδικότητα ̟ρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το 

αντικείµενο της α̟ασχόλησης. 
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Για τους ελεύθερους ε̟αγγελµατίες α̟αιτούνται αθροιστικά: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η 

διάρκεια της ασφάλισης. 

• Υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψηφίου, χωριστή α̟ό την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986, ότι ̟ραγµατο̟οίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το 

αντικείµενο της εµ̟ειρίας και 

• Υ̟οβολή σχετικών συµβάσεων ή δελτίων ̟αροχής υ̟ηρεσιών ̟ου καλύ̟τουν τη διάρκεια και 

το είδος της εµ̟ειρίας. 

 

Για τους υ̟οψηφίους της κατηγορίας ΥΕ γίνονται ε̟ι̟λέον δεκτά:  

1. Βεβαίωση ανεργίας α̟ό τον ΟΑΕ∆ (για την α̟όδειξη του χρόνου ανεργίας). 

2. Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης για την α̟όδειξη ύ̟αρξης ανήλικων 

τέκνων. 

3. Για την ̟ολυτεκνική ιδιότητα ̟ιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου 

δήµου ή ̟ιστο̟οιητικό της Ανώτατης Συνοµοσ̟ονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).  

 

Παρατηρήσεις:  

1. Οι υ̟οψήφιοι α̟οδέχονται ότι η ισχύς των αναγραφόµενων στοιχείων της υ̟οβαλλόµενης 

υ̟εύθυνης δήλωσης είναι αληθή και ακριβή και ότι σε ̟ερί̟τωση δήλωσης ψευδών ή 

ανακριβών στοιχείων η Υ̟ηρεσία θα ̟ροβεί σε εφαρµογή όλων των κυρώσεων ̟ου 

̟ροβλέ̟ονται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία. 

 

2. Η Υ̟ηρεσία δύναται να διασταυρώνει την αλήθεια των αναγραφόµενων στις υ̟εύθυνες 

δηλώσεις και σε άλλα ̟αραστατικά στοιχεία µέσω έγγραφης ε̟ικοινωνίας µε τις αρµόδιες 

Υ̟ηρεσίες, µε εργοδότες και µε άλλους φορείς. 

  

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδα̟ής  

Τίτλοι, ̟ιστο̟οιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδα̟ής ̟ου α̟αιτούνται α̟ό την ανακοίνωση 

̟ρέ̟ει να είναι ε̟ίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Η ε̟ίσηµη µετάφρασή τους γίνεται α̟ό αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υ̟ουργείου 

Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή α̟ό δικηγόρο ή 

α̟ό άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όµως µετά 

τον νέο «Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), 

µεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων ̟ου γίνονται α̟ό δικηγόρο µετά την 27.09.2013, 

γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει ε̟αρκή γνώση της γλώσσας 

α̟ό και ̟ρος την ο̟οία µετέφρασε. 
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Τα  ανωτέρω (τίτλοι, ̟ιστο̟οιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές 

και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο. 

Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο. 

Της ηµεδα̟ής  

α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδα̟ής, δηλαδή έγγραφα ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό υ̟ηρεσίες και  

φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα  (̟.χ τίτλοι σ̟ουδών – άδειες – 

̟ιστο̟οιητικά – βεβαιώσεις κ.λ̟.), υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδα̟ής, δηλαδή έγγραφα ̟ου δεν εκδίδονται α̟ό υ̟ηρεσίες και 

φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (ό̟ως α̟οδείξεις ̟αροχής 

υ̟ηρεσιών, κ.λ̟.) υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό 

δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα (̟.χ. α̟ολυτήριο ιδιωτικού λυκείου ̟ου φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας 

∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης του Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

ιατρική γνωµάτευση ̟ου φέρει θεώρηση α̟ό αρµόδιο ελεγκτή ιατρό). 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να υ̟οβάλουν ένσταση ε̟ί των ̟ινάκων κατάταξης και 

̟ρόσληψης στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας µέσα σε α̟οκλειστική 

̟ροθεσµία, ̟ου λήγει µετά την ̟άροδο δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την 

ηµεροµηνία ανάρτησης των ̟ινάκων κατάταξης. Για την υ̟οβολή της ένστασης α̟αιτείται η 

καταβολή ̟αραβόλου στο ∆ηµόσιο Ταµείο ̟ενήντα (50) ευρώ ̟ου έχει εκδοθεί είτε µέσω της 

εφαρµογής του ηλεκτρονικού ̟αραβόλου (e–̟αράβολο), είτε α̟ό ∆ηµόσια Οικονοµική 

Υ̟ηρεσία (∆.Ο.Υ.). Ο υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει να αναγράψει τον κωδικό/αριθµό του ̟αραβόλου 

στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιµο του ηλεκτρονικού ̟αραβόλου µέχρι τη λήξη 

̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ενστάσεων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η υ̟οβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, 

το καταβληθέν ̟οσό ε̟ιστρέφεται στον ενιστάµενο.  

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Ενστάσεων της Υ̟ηρεσίας. Αν 

η υ̟οβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ̟οσό ε̟ιστρέφεται στον ενιστάµενο. 

Σε ̟ερί̟τωση δικαίωσης των ενστάσεων ή µείωσης των µορίων των ε̟ιτυχόντων για 

ο̟οιονδή̟οτε λόγο, η αντικατάσταση των υ̟οψηφίων γίνεται µε τους ̟ρώτους ε̟ιλαχόντες 

κατά σειρά µορίων στη συγκεκριµένη κατηγορία.  
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ενηµερώνονται οι υ̟οψήφιοι ότι, σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµ.17/2002 Α̟όφαση της 

Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα, η Υ̟ηρεσία θα ̟αρέχει την 

δυνατότητα ̟ρόσβασης σε στοιχεία ̟ου αφορούν τους λοι̟ούς υ̟οψηφίους, ̟ροκειµένου να 

ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, σύµφωνα µε την νόµιµη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, 

τεκµηρίωση υ̟έρτερου έννοµου συµφέροντος). 

ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η κλήση α̟ό την Υ̟ηρεσία των ε̟ιτυχόντων υ̟οψηφίων θα γίνει εγγράφως µε 

ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσφορο µέσο (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, φαξ, συστηµένη ε̟ιστολή) αµέσως 

µε την ανάρτηση των ̟ινάκων µοριοδότησης. Στη συνέχεια, η Υ̟ηρεσία θα καλεί 

τηλεφωνικά τους υ̟οψηφίους για να βεβαιώσει την ̟αραλαβή της ειδο̟οίησης.  

Ο υ̟οψήφιος α̟ό την ̟λευρά του ̟ρέ̟ει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την 

λήψη της ανωτέρω έγγραφης ειδο̟οίησης να α̟αντήσει εγγράφως (ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, φαξ, συστηµένη ε̟ιστολή) στην Υ̟ηρεσία σχετικά µε την α̟οδοχή ή µη της 

θέσης, άλλως θα θεωρείται ότι δεν την α̟οδέχεται. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ 

Προσληφθέντες οι ο̟οίοι α̟οχωρούν ̟ριν α̟ό τη λήξη της σύµβασής τους, 

αντικαθίστανται µε άλλους α̟ό τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον ̟ίνακα της 

οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι υ̟οψήφιοι ̟ου 

̟ροσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης α̟οχωρούντων υ̟οψηφίων, α̟ασχολούνται για το 

υ̟ολει̟όµενο, κατά ̟ερί̟τωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµ̟ληρώσεως της 

εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 

Η διάρκεια της α̟ασχόλησης του εν λόγω ̟ροσω̟ικού ορισµένου χρόνου, θα είναι  

έως  δυο (2) µήνες. 

      Η α̟ασχόληση θα είναι ̟ενθήµερη και δεν θα υ̟ερβαίνει τις 40 ώρες την εβδοµάδα. 

Η µισθοδοσία των ̟ροσλαµβανοµένων θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. 

Το αντίγραφο ̟οινικού µητρώου και το ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί µη θέσης σε δικαστική 

συµ̟αράσταση θα αναζητηθούν αυτε̟άγγελτα α̟ό την Υ̟ηρεσία. 

∆ιευκρινίζεται ότι, σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά την διαδικασία ̟ρόσληψης ̟ροκύψει 

θέµα, το ο̟οίο δεν καλύ̟τεται α̟ό την ̟αρούσα ανακοίνωση, η Υ̟ηρεσία έχει το δικαίωµα 

να ανατρέξει και να χρησιµο̟οιήσει ο̟οιαδή̟οτε διάταξη, κανονισµό κ.α. ̟ου είναι σχετική 

µε το θέµα αυτό. 
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Η ̟αρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Φλώρινας και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόµβο της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr). 

 

Η Προϊσταµένη της Εφορείας 

Χριστίνα Ζιώτα 

του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων 

ΚΟΙΝ.: 
1. ΥΠΠΟΑ /Γραφείο Υ̟ουργού  
2. ΥΠΠΟΑ /Γραφείο Γενικής Γραµµατέως  
3. ΥΠΠΟΑ /Γ∆∆ΥΗ∆/∆/νση ∆ιοίκησης και Ανά̟τυξης Ανθρώ̟ινου 
4. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης/Τµ. Πληροφοριακών 

Συστηµάτων 
5. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρησης 
6. Ηλεκ/κη ιστοσελίδα ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις - 

Προκήρυξη θέσεων  
7. Ηλεκ/κη ιστοσελίδα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot 
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ΠΡΟΣ: 
Υ̟ουργείο Πολιτισµού,  
και Αθλητισµού               
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων                              Αρ. Πρωτ……………. 
Και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς                       Ηµερ…………..……… 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας      
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Σιδηροδροµικού  Σταθµού 8 
Τ.Κ.:  53100    Φλώρινα 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

Υ̟οψηφίου για ̟ρόσληψη µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου  χρόνου, σύµφωνα µε 
το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 του Νόµου 
3812/2009. 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                  /2016                        ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……………………………(YΕ) 

Ε̟ιλογή θέσης α̟ασχόλησης: …………………………………………………. 
 

2.  ΟΝΟΜΑ -ΕΠΩΝΥΜΟ:  (κεφαλ.) ......................................................................................  

3.  ΟΝΟΜΑ -ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:     
(κεφαλ.) 

......................................................................................  

4.  ΟΝΟΜΑ -ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: 
(κεφαλ.) 

.......................................................................................  

5.ΑΡΙΘ.∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤ.:……..........................6.ΗΜΕΡΟΜ.ΕΚ∆ΟΣΗΣ……………….…………7.Α
ΦΜ…………………….… 8.∆.Ο.Υ…………………………9.Α.Μ.Κ.Α. ……..…………..…… 
10 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
………………………………………………………........................................................................ 
11. Ο∆ΟΣ:…………………………………………………... 
12.ΑΡΙΘΜΟΣ……………………………..… 
13.ΠΟΛΗ……………………………………………14.Τ.Κ.………………..…………...…............ 
15. ΝΟΜΟΣ: …………………….16. ΤΗΛΕΦΩΝΟ :α)………...…..…. β)……………………… 
17. E-MAIL: ………………………………………………………………………………………..... 
Α. Τίτλοι Σ̟ουδών 

α/α 
Τίτλος Ίδρυµα Βαθµός Έτος 

κτήσης 

Α1 
        

Α2 
        

Β. Μετα̟τυχιακοί Τίτλοι 

α/α 
Ίδρυµα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος 

Β1       

Β2       
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Γ. ∆ιδακτορικοί Τίτλοι 

α/α Ίδρυµα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος 

Γ1       

∆. Εµ̟ειρία 

α/α Α̟ό Έως Μήνες 
α̟ασχόλησης 

Φορέας/Εργοδότης Ειδικότητα - Καθήκοντα 
(συνο̟τικά) 

∆1           

∆2           

∆3           

∆4           

E. Γλωσσοµάθεια 

α/α Γλώσσα Ε̟ί̟εδο Τίτλος Πιστο̟οιητικού Φορέας ̟ου το εξέδωσε 

E1         

E2         

E3         

ΣΤ.  Γνώση χρήσης Η/Υ 

ΣΤ1   

ΣΤ2   

Ζ.   Κοινωνικά κριτήρια ( για θέσεις ΥΕ ) 

Α. Χρόνος Ανεργίας.....................................(αριθµός µηνών) 

Β. Ανήλικα Τέκνα.............................(αριθµός ανήλικων τέκνων) 

Γ. Τέκνο ̟ολύτεκνης οικογένειας .......................(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

∆. Ηλικία Υ̟οψηφίου...................................... 

Συνηµµένα: 
□1.  Ευκρινές Φ/ο Ταυτότητας □5. Πιστο̟. Οικογεν. κατάστασης     9.  ………………... 
□2. Ευκρινές Φ/ο Α̟ολ. τίτλου □6. Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕ∆   10 …………………..             
□3. Αναλυτική κατ. Ενσήµων ΙΚΑ□7. Βεβ. ΑΣΠΕ                                    11…………………..      
□4.Βεβ. ̟ροϋ̟ηρεσίας  □8. 2(δυο) συνΥ/∆     12 ………………….. 
 

Ο/Η υ̟οψήφι……….. 
           (Υ̟ογραφή) Ηµεροµηνία………………………………………. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη  και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του άρθρ. 22 
του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Ό̟οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α̟οκρύ̟τει τα αληθινά 
µε έγγραφη υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Ε̟ίσης εάν ο 
υ̟αίτιος αυτών των ̟ράξεων σκό̟ευε να ̟ροσ̟ορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον ̟εριουσιακό όφελος 
βλά̟τοντας τρίτον ή σκό̟ευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών, δηλώνω ότι: 
1.Όλα τα στοιχεία της αίτησής µου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα α̟αιτούµενα ̟ροσόντα για την 
̟ροκηρυσσόµενη θέση, ό̟ως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υ̟οβαλλόµενη αίτηση. 
Σε ̟ερί̟τωση ανακρίβειας  γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέ̟ειες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του Ν. 
1599/1986. 

2. Έχω δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία ε̟ιλογής καθότι δεν έχω (µε την ε̟ιφύλαξη της ε̟όµενης 
̟αραγράφου) κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ̟αλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε το ο̟οίο δεν µ̟ορεί να ε̟ιλεγεί 
ό̟οιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για κλο̟ή, υ̟εξαίρεση (κοινή και στην 
υ̟ηρεσία), α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία δικηγόρου, δωροδοκία, κατα̟ίεση, α̟ιστία ̟ερί την υ̟ηρεσία, 
̟αράβαση καθήκοντος καθ' υ̟οτρο̟ή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για ο̟οιοδή̟οτε έγκληµα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υ̟όδικος και έχει ̟αρα̟εµφθεί 
µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για ̟ληµµέληµα της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης, έστω και αν το 
αδίκηµα ̟αραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα ̟ολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, δ) τελεί υ̟ό δικαστική συµ̟αράσταση. 

3 Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης του κωλύµατος της ̟αρα̟άνω ̟αραγράφου και ̟ροκειµένου για θέσεις βοηθητικού ή 
ανειδίκευτου ̟ροσω̟ικού, εξαιρούµαι α̟ό το κώλυµα όσοι έχω  εκτίσει την ̟οινή  ή  έχουν αρθεί τα µέτρα 
ασφαλείας ̟ου µου έχουν ε̟ιβληθεί ή  ε̟ειδή έχω α̟ολυθεί υ̟ό όρους (άρθρ. 4 ̟αρ. 6 Ν. 2207/1994). 
4 Μετά την ειδο̟οίησή µου για την ε̟ιλογή µου θα ̟ροσέλθω και θα αναλάβω υ̟ηρεσία εντός τριών (3) ηµερών. 
 

Εξουσιοδοτώ την Υ̟ηρεσία να ̟ροβεί σε όλες τις 
α̟αραίτητες ενέργειες  (αναζήτηση δικαιολογητικών 
κτλ) για τη διεκ̟εραίωση της υ̟όθεσής µου 

Ηµεροµηνία ;..;;.;;;;;..201  
 
Ο/Η ∆ηλ;;;;;;.   

1.Αναγράφεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟ολίτη ή Αρχή ή  Υ̟ηρεσία του ∆ηµοσίου Τοµέα ̟ου α̟ευθύνεται η αίτηση. 

2.Αναγράφεται ολογράφως. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ηµεροµηνία:      ;;;.20;; 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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